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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo fazer um estudo de caso de pesquisa exploratória 
descritiva sobre a auditoria e sua importância no controle interno das empresas com 
a pesquisa qualitativa. Por ser uma linha de investigação na qual a pesquisa 
aplicada se insere, descrevemos tal metodologia a fim de traçar suas principais 
técnicas e características, bem como apresentar o tipo de pesquisa exploratória 
descritiva nessa área, discutindo não somente sua importância, mas também suas 
contribuições nos estudos que envolvem o ambiente profissional. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente tema de pesquisa é sobre a auditoria e sua importância no 

controle interno das empresas. A auditoria é relativamente nova no Brasil, na 

legislação é uma atividade dinâmica que requer maior atenção dos órgãos 

específicos ligados a essa área para ser padronizado e fortalecer o sistema da 

auditoria. 

 Controle interno que compreende o plano de organização e o conjunto 

coordenado dos métodos e medidas adotados pela empresa para proteger seu 

patrimônio. A definição é provavelmente mais ampla do que o significado que se 

atribui ao termo, ela reconhece que um sistema de controle interno se protege além 

daquelas questões relacionadas com as funções de contabilidade e de finanças. 

A importância do conteúdo fica evidente, partir do momento em que se torna 

impossível conceber uma empresa que não dispõe de controle que possam garantir 

a continuidade do fluxo de informações propostas.  
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A relevância dos resultados gerados por esse fluxo transforma simples dados 

em informações a partir das quais os empresários, utilizando-se de suas 

experiências administrativas, tomam decisões com vista no objetivo comuns da 

empresa, assume total importância. 

A implantação de um tipo de controle e tanto viável quanto positiva for sua 

relação de custo ou benefícios.  

A auditoria auxilia o administrador, confirmando registros contábeis e a fins 

informativos da contabilidade, fiscaliza a própria administração, cujos erros, 

omissões ou fraudes podem por ela apontada. Assim, pode a auditoria informar ao 

administrador das faltas cometidas por seus subordinados, como também denunciar 

aos titulares do patrimônio as faltas cometidas pelo administrador.  

Para a sociedade como um todo, compreendendo os trabalhadores e toda a 

população, direta ou indiretamente relacionada com as empresas que atuam no 

país, a auditoria oferece algumas vantagens como á credibilidade ás demonstrações 

contábeis dessas empresas; assegura a veracidade das informações, das quais 

dependerá a tranquilidade quanto a sanidade das empresas e à garantia de 

empregos e informa, através das demonstrações contábeis do conjunto das 

empresas, o grau de evolução e solidez da economia nacional. 

 
 
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
  

Segundo Araújo (1993), a origem do controle interno relaciona se ao processo 

de evolução do controle das contas públicas. No início da colonização brasileira, a 

Coroa Portuguesa exercia o domínio sobre quase todas as ações do Estado 

determinado pela monarquia. O controle das contas públicas existe desde o Brasil 

colonial nas empresas, que temos alguns exemplos às primeiras ações disciplinares 

relativas à arrecadação de dízimos, ao patrimônio de bens públicos, ao registro de 

receita.  

A reforma administrativa de 1850, por meio do Decreto N.º 736, confirmou a 

competência do Tribunal do Tesouro Público Nacional sobre a suprema 
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administração da Fazenda. Em 1858, o Tribunal do Tesouro teve ampliada sua 

competência com a criação de uma Diretoria de Tomada de Contas. Já em 1878, 

afirmava-se a impotência da referida Diretoria diante do Ministro da Fazenda, de 

quem dependia e a quem obedecia. 

Ao longo do tempo, a auditoria interna tem acentuado a necessidade de fortes 

sistemas de controle interno. As empresas, principalmente bancos e conglomerados. 

“[...] A auditoria tem, portanto como preocupações fundamentais proteger sugerir a 

fim de tudo se passe com exatidão eficiência e adaptação aos fins que a 

administração se propõe alcançar [...] (SÁ, 2002 p.15). 

As palavras auditoria com censura de contas se relacionam com a revisão e 

verificação de documentos contábeis, registros, livros e listagem de contas, 

utilizadas no processo de captação, representação e interpretação da realidade 

econômico-financeira da empresa (LOPES,1989, p.47). 

Os procedimentos de auditoria são ferramentas técnicas, na qual o auditor 
utiliza para a realização do trabalho, reunindo todas as informações 
possíveis e necessárias para sua opinião imparcial. Quando a verificação 
dos fatos é realizada por funcionários da própria empresa, constituindo um 
serviço, uma sessão eu departamento, a intervenção denomina-se auditoria 
interna. Objetivo da auditoria não se baseia apenas em só observar como o 
controle interno funciona, mas, também, a qualidade dos registros e a 
segurança desses importantes dados da organização. Auditoria interna é 
realizada em muitas empresas com sucesso requerendo, porém, 
organização rígida e mesmo um controle da própria auditoria por intermédio 
de inspetores. (SÁ, 2002, p.41) 

 

Controle interno é um importante elemento das funções para uma boa 

organização, pois permite a constante avaliação do alcance dos objetivos 

estratégicos e operacionais. Quando implantados, são capazes de amenizar ou 

eliminar a produção que impeçam o alcance desses objetivos. Os controles podem 

assumir formas dependentes ou independentes, os quais podem ser manuais ou 

computadorizados. 

 A auditoria interna é o serviço prestado por elementos empregados e que 

fazem parte de uma estrutura orgânica de uma empresa apesar de que ambas 

procuram alcançar os mesmos objetivos semelhantes, a auditoria interna se entrega 

na dinâmica administrativa de umas empresas, assim se a auditoria for usada como 
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técnica contábil, não se visa os estudos apenas em verificar exatidões ela estuda e 

observa muito, além disso. 

 
 
A natureza do sistema de controle interno, à luz da empresa, deve basear 
sua fundamentação nos conhecimentos de administração de empresas, 
teoria de organização, sistemas, administração de pessoal, contabilidade, e 
assim por diante. A implantação dos próprios procedimentos de controle 
precisa levar em conta o custo de implementação e o benefício que pode 
trazer. Embora o cálculo do benefício apresente dificuldade prática de 
aplicação, devido ao fato de que nem sempre é possível estimar os 
benefícios que o controle propiciará no futuro, é preciso levá-lo em 
consideração principalmente nos casos em que a implantação de novos 
controles pode ter efeito relevante sobre os custos da empresa. (ATTIE, 
2000, p.122). 

 

 

Os objetivos do controle interno são possíveis afirmar que estes visam à 

configuração de segurança adequada às atividades praticadas ao longo de toda a 

organização, de forma vertical e horizontal. Seus meios compreendem a forma pela 

qual estes objetivos serão alcançados. Em vista à conjugação dos objetivos do 

controle interno, contribui significativamente ao deixar registrado.  

Segundo Fonseca (1933, p.3) ”[...] O auditor independente do balanço que se 

examina para fins de emissão de uma opinião independente, quando o serviço é 

executado em atendimento as normas de auditoria[...]”. Entendesse por auditoria, 

que é uma área exercida por uma pessoa que possua bacharel em Ciências 

Contábeis. Onde nesta obra o foco e, mas a auditoria em prática, aonde mostra 

detalhadamente como se usa auditoria, como podemos colocar ela em pratica etc. 

Onde se diz que a realização de qualquer projeto ou para a realização de uma 

auditoria tem que sempre existir um planejamento, esse é um ponto muito 

importante para um auditor. Pois para que tenham bons resultados e atingir seus 

objetivos, tem que estudar e analisar e planejar antes de colocar seu projeto em 

pratica, a auditoria não pode reduzir-se uma simples rotina, o exercício do juízo 

profissional do auditor e vital em números aspectos de cada exame.     

Controle interno é um plano eficiente dos quais exige sistemas quem deve 

seguir cada um com sua função para obter maior organização e desenvolvimento da 

empresa.  
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O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto 
coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger 
seu patrimônio, verificar a exatidão ver seus dados contábeis, promover a 
eficiência operacional e adesão à política traçada pela administração 
(ATTIE, 2000 p.110).  

 

Controle interno possui a função de proteger os ativos, produzir dados 

contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios 

da empresa através da organização de um conjunto de procedimentos, métodos e 

medidas. O autor esclarece, de forma significativa, que o controle interno deve 

representar para a instituição um benefício, sendo que sua implantação merece 

análise para averiguar se o custo não será, por ventura, superior ao efeito positivo 

que ele proporcionará. 

A Alta Administração e a gerência planejam, organizam, dirigem e controlam o 

desempenho de maneira a possibilitar uma razoável certeza de realização do 

controle como sistema automático de regulação: tem como objetivo manter um grau 

de fluxo ou funcionamento de um sistema. Dentro deste mecanismo de controle se 

detectam possíveis desvios ou irregularidades e proporcionam automaticamente a 

regulação necessária para voltar à normalidade; 

Controles Contábeis compreendem o plano de organização e todos os 

métodos e procedimentos relacionados com a garantia do patrimônio da propriedade 

dos registros contábeis, compreendem o plano de organização, bem como os 

métodos e procedimentos relacionados com a eficiência das operações, voltadas 

para a política de negócios da empresa e, indiretamente, com os registros 

financeiros.  

Estes conceitos são importantes de serem ressaltados, pois a distinção entre 

estes é evidente. Enquanto o controle contábil preocupa-se com os princípios que 

guardam o patrimônio e registros da empresa, os controles administrativos são 

voltados aos interesses da operação da empresa.  

 
 
 
2. METODOLOGIA 
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Neste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa exploratória descritiva que 

realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico 

sem a interferência do pesquisador. Alguns exemplos de pesquisa descritiva são as 

pesquisas mercadológicas e de opinião. Tendo com finalidade observar, registrar e 

analisar os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos 

conteúdos. 

Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que 

deverá apenas descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como se 

estrutura e funciona um sistema, método, processo ou realidade operacional. 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, 

após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis 

para uma posterior determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema 

de produção ou produto. 

Para Attie (1986) os aspectos que devem ser implementados pela 

administração para o controle interno atinja o efeito desejado são: recompensar 

pessoas que buscam controles que previnam ocorrência de perdas; disciplinar a 

obediência às políticas, práticas e procedimentos; enfatizar a revisão dos relatórios 

de auditoria: inquirir todo o pessoal quanto aos controles; analisar a pressão 

exercida para crescimento e seus benefícios; enfatizar o recrutamento, aplicação e 

disposição do pessoal à observação dos padrões éticos da organização e avaliar os 

programas de treinamento para assegurar a inclusão de temas que eduquem sobre 

o valor da disciplina do controle interno.    

De acordo com Almeida (1996) alguns princípios fundamentais dos controles 

contábeis devem ser seguidos:  

“Responsabilidade” – as atribuições dos funcionários devem ser definidas, 

preferencialmente, em manuais internos da empresa. Estas atribuições são 

estabelecidas para garantir que os procedimentos estão sendo executados, para 

detectar a ocorrência de erros e irregularidades e verificar as responsabilidades na 

ocorrência de omissões na realização das transações;  
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“Rotinas internas” – todas as rotinas internas da empresa devem estar 

definidas no manual da organização; 

“Acesso aos ativos” – o acesso dos funcionários aos ativos da empresa deve 

ser limitado. Este acesso pode ser feito de forma direta (fisicamente) ou de forma 

indireta, por meio de documentos que autorizem a sua movimentação; 

“Segregação de funções” – o acesso aos ativos e os registros contábeis não 

podem ser exercidos pela mesma pessoa;  

“Confronto dos ativos com os registros” – os ativos que ficam sob a 

responsabilidade de alguns funcionários, devem ser periodicamente confrontados 

com os registros contábeis; 

“Auditoria interna” – consiste em verificar se há necessidade de novas normas 

internas ou se é preciso modificar as que já existem.  

A segregação de funções é fundamental para o fortalecimento de um sistema 

de controle interno, diminuindo a ocorrência de irregularidades e erros intencionais 

ou não. Outra forma de reduzir as fraudes seria a verificação interna, ou seja, o 

trabalho realizado por um funcionário seja conferido ou aprovado por outro. 

A bibliografia levantada quando a elaboração do trabalho e transcrita, 
inicialmente, nas fichas de documentação bibliográfica. Concluído o 
trabalho, com a consequente seleção das fontes aproveitada, transcreve-se 
essa bibliografia, colocando-a no final do texto do trabalho. SEVERINO 
(1941 p.113) 
 

A finalidade é informar aos leitores a respeito das fontes que serviriam de 

referência para realização da pesquisa do trabalho escrito. 

Segundo Marconi e Lakatos (apud MANZO 1971 p.32)’’ [...]a bibliografia 

permite (oferece meios para definir resolver, não somente problemas já conhecidos 

como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristaliza 

suficientemente) 

 A pesquisa bibliográfica ou secundaria, é considerada todas publicações em 

relação aos temas pesquisados, desde publicações avulsas, jornais, revistas, livros, 

pesquisas monografias até mês meios de comunicação, oral: radio gravações em 

fitas magnéticas em áudios visuais. Sua finalidade e colocar o pesquisador em 

contato direto e com tudo que foi escrito, dito ou filmando sobre determinado 

assunto. “É um conjunto das produções escritas para esclarecer as fontes, para 
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divulgá-las, para analisá-las, para refuta-las ou para estabelecê-las; é toda literatura 

originaria de determinada fonte ou a respeito de determinado assunto (RUIZ, 1996 

p.58)” 

Esse tipo de pesquisa é um conjunto dos livros escritos sobre qualquer 

assunto, por autores conhecidos ou autores anônimos, que pertencem a uma linha 

de pensamento diversa entre si ao longo da revolução da escrita. Cumpri em 

observar que o mesmo texto que será escrito como fonte para qualquer pesquisa 

será considerado uma simples bibliografia para outro tema de pesquisa. 

 A pesquisa é classificada como qualitativa que pode ser definida como um 

estudo não estatístico, que identifica e analisa em profundidade dados de difícil 

mensuração de um determinado grupo de indivíduos em relação a um problema 

específico. Entre eles estão sentimentos, sensações e motivações que podem 

explicar determinados comportamentos, apreendidos com o foco no significado que 

adquirem para os indivíduos. Por dados não mencionável, entende-se: sentimentos, 

sensações, percepções, pensamentos, intenções, comportamentos passados, 

entendimento de razões, significados e motivações.   A pesquisa qualitativa 

proporciona compreensão em profundidade do contexto do problema. É um método 

indutivo por excelência para entender por que o indivíduo age como age, pensa 

como pensa ou sente como sente, pois, respostas em profundidade são geradas 

apenas pela abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa se torna 

crescentemente importante como método de pesquisa aplicada a diversas áreas do 

conhecimento: às ciências sociais, educação, planejamento, trabalho social, 

desenvolvimento comunitário, ao estudo do comportamento político, em corporações 

e para pesquisas de mercado.         

 Os diversos métodos qualitativos podem ser empregados de acordo com o 

problema de pesquisa e são muito usados dentro de uma perspectiva exploratória, 

para definir um problema, gerar hipóteses, identificar variáveis importantes no 

contexto de um determinado problema. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Atualmente, a convergência das empresas para as práticas de incorporação, 

fusão e cisão também levam à necessidade de contratação de serviços de auditoria 

contábil. A auditoria contábil não tem como objetivo a descoberta de fraudes. Seu 

objetivo é a emissão de um parecer acerca da adequação das demonstrações 

contábeis. A auditoria contábil tem como finalidade: as transações e o acesso aos 

ativos sejam efetuados em conformidade com as autorizações; as transações sejam 

registradas quando necessário; a contabilização dos ativos seja comparada com a 

existência física a intervalos razoáveis e que sejam tomadas medidas adequadas 

relativamente a todas as diferenças não justificada. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que o foco da auditoria contábil é emitir um parecer sobre a 

razoabilidade das demonstrações contábeis no que se refere à existência e 

propriedade dos bens, ocorrência das transações, abrangência das informações, 

avaliação dos ativos e passivos, realização de bens e apresentação, além da 

divulgação das informações. 

Ela não tem como escopo a verificação total de todos os documentos da 

organização a ser auditada, e sim, utiliza-se de uma técnica de verificação por 

amostragem, que consiste em selecionar algumas situações/documentações de um 

todo para aplicar testes e replicar as conclusões dessa amostragem para o todo. 

Portanto, a auditoria contábil que tem como objetivo a emissão do parecer, não pode 

emitir um parecer mencionando que as demonstrações contábeis estão 

completamente corretas e sim emite um parecer mencionando que as 

demonstrações contábeis representam adequadamente a situação patrimonial.  

 A palavra “adequada” é usada porque a auditoria não verifica a totalidade das 

transações da empresa. Se assim o fosse, deixaria de ser auditoria e passaria a ser 

uma perícia contábil, cujo escopo e propósito são bem diferentes. 
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Em auditoria contábil, faz-se necessária a análise das contas que formam o 

patrimônio e o resultado da empresa. Tais contas estão espelhadas nos grupos de 

ativo, passivo, despesas e receitas. 

há uma convergência global para padronização das informações, facilitando a 

transparência e enfatizando a necessidade de uma auditoria contábil cada vez mais 

efetiva 

Foi possível compreender que o objetivo principal da auditoria contábil não é 

a identificação de fraude (apesar de haver a possibilidade de se encontrar tal fato no 

desenvolvimento dos trabalhos), mas sim a emissão de uma opinião acerca da 

adequação dos demonstrativos econômicos e financeiros e a importância que essa 

opinião tem para os usuários das informações, trazendo maior confiabilidade aos 

interessados. 
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